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        Spoštovani krajani in krajanke KS Petrovče!

Vesel božič,
čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti

ter srečno novo leto!

Člani sveta KS Petrovče
 

Novo leto je neznanec.

Prav lepo ga bo spoznati,

mu zaupati, pa vendar

ne preveč pričakovati.

Staro leto je minilo,

ne oziraj se nazaj,

novega pa ne priganjaj –

presenetiti se daj.

(Svetlana Makarovič)

Petrovške Novice
Petrovške novice so informativna tiskovina Krajevne skupnosti Petrovče.

gruden 2022

št. 55

Krajevna skupnost Petrovče 33, 3301 Petrovče • Telefon: 03 5707-392 v času uradnih ur • e-mail: info@petrovce.si • www.petrovce.si

TRADICIONALNO STROKOVNO SREČANJE KS PETROVČE

Člani sveta v skladu s spoznavanjem dela, poleg ostalega sodelovanja, povabijo predsednike vseh društev v KS Petrovče, da od-
krivajo lepote tudi drugih predelov Slovenije in primere dobrih praks. 

Srečanje je zahvala predstavnikom društev, ki prostovoljno opravljajo svoje delo in skupaj s svojimi člani vsak na svojem področju 
skrbijo za dobrobit krajanov. Tokrat je bil ogled pokrajin Primorske ter Goriških Brd.

Udeleženci so izrazili zadovoljstvo in hvaležnost ob tovrstnem druženju, ki predstavlja izmenjavo različnih znanj in prijetnega 
druženja.

                   mag. Jasna Sraka, KS Petrovče
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LOČEVANJE ODPADKOV

Problematika smeti

V naši krajevni skupnosti opažamo, da kljub neprestanemu 
obveščanju, poučevanju, opozarjanju še vedno obstajajo 
ljudje, ki ne vedo, kam spadajo smeti. Smeti so v naravi, ob 
cestah, odložene poleg zabojnikov. 

Zakaj je pomembno ločevanje odpadkov:

Odlaganje odpadkov je najdražji način ravnanja z odpadki in 
hkrati tudi najbolj obremenjujoč za okolje. 
Če odpadke dosledno ločujemo, varujemo okolje in s tem 
tudi varčujemo. Reciklirati oziroma predelati odpadke 
pomeni ločiti, zbirati, predelovati in končno uporabiti snovi, 
ki bi jih sicer zavrgli. Ko nek izdelek recikliramo in ga potem 
uporabimo kot nov izdelek, sklenemo krog recikliranja. 

S predelavo odpadkov tako varujemo okolje, saj smo v krogu 
recikliranja uporabili za nov izdelek manj novih surovin in 
manj energije.

Uporaba zabojnikov

Prednostna naloga pri ravnanju z odpadki je varnost, ki je 
skupna odgovornost in se začne že pri vašem zabojniku 
za odpadke. Ustrezno napolnjen in vzdrževan zabojnik je 
ključen za zagotavljanje varnosti uporabnikov in zaposlenih. 

ODLAGANJE ODPADKOV OB ZABOJNIKE JE STROGO PREPOVEDANO IN KAZNIVO

Nasveti Simbia: https://www.simbio.si/locuj-varuj, poglavitni 
pa so zbrani spodaj:

Kako zmanjšati količino zavržene hrane
 
 1.  Načrtujmo svoj jedilnik.
 2.  Načrtujmo svoje nakupe.
 3.  Izogibajmo se impulzivnim nakupom.
 4.  Preverimo datume.
 5.  Poskrbimo za pravilno shranjevanje živil.
 6.  Sadje in zelenjavo ohranimo sveže dalj časa.
 7.  Poskrbimo za ustrezno vzdrževanje hladilnika.
 8.  Postavimo red v hladilniku.
 9.  Bodimo pozorni na velikost obrokov.
               10.  Uporabimo ostanke hrane.
 
Kam s stvarmi, ki jih ne potrebujete več

Premajhna oblačila, masažna kad za noge, ki je niste uporabljali 
že leta. Tetina posteljnina, škatla kopalniških ploščic, pasji 
povodec, kuhinjski stoli, stari izvodi Cicibana ... Za vas so te 
stvari brez vrednosti in bi jih brez težav lahko odložili med 
odpadke. Kaj pa, če jih nekdo potrebuje in bi jih lahko koristno 
uporabil? Ponujamo vam nekaj nasvetov. Presenečeni boste, 
kako lahko s svojo staro šaro kaj malega zaslužite ali pa 
nekomu zelo polepšate dan.

• Oglasniki
• Bolšji sejem
• Popravite, predelajte
• PODARITE – dobrodelne organizacije, materinski domovi, 

varne hiše, zavetišča za brezdomce in zavetišča za živali
• Centri ponovne uporabe
• Komisijske trgovine z rabljeno otroško opremo in oblačili

Kako do manj odpadkov med prazniki?

V družbi Simbio opažamo, da se med božično-novoletnimi 
prazniki zbere bistveno več stekla, odpadne hrane, smrečic, 
pločevink ter kartonske in druge embalaže. 

Spomnimo: najboljši odpadek je tisti, ki ga ni, zato sprejmite 
izziv in poskusite med prazniki količino odpadkov zmanjšati 
na minimum. Zakaj? Preprosto zato, ker trošimo več, kot 
imamo. Porabimo namreč kar tretjino več naravnih virov, kot 
jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti.
 
• darila
• baterĳe
• voščilnice
• nakupovanje
• božična drevesca
• ovojni papir
• hrana

V vse  ZBIRNE CENTRE lahko pripeljete in brezplačno oddate: 
1. Vse ločeno zbrane odpadke (ni omejitve oz. ni ‘’norme’’ 
štirih avto prikolic letno):

• papir
• steklo
• plastična in kovinska embalaža
• biorazgradljivi odpadki 
• nevarni odpadki iz gospodinjstev
• kosovni odpadki (ne velja več omejitev količin)!

2. Gradbeni odpadki (v velikosti ene avto prikolice, največ 
štirikrat letno, približno 3 m³)
Če pripeljete odpadke, med katerimi so tudi gradbeni 
odpadki, mora biti lastnik prisoten in se izkazati z osebnim 
dokumentom!
       
AZBEST 

Prevzem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, je možen 
samo v Zbirnem centru v Bukovžlaku. V Simbiu namreč 
želimo zagotoviti varen prevzem azbestnih odpadkov, tako za 
občane kot za zaposlene, zato prevzem azbestnocementnih 
izdelkov v ostalih zbirnih centrih, s katerimi upravlja Simbio, 
ni možen.
Azbest je gradbeni odpadek in zato velja tudi za škodljive 
odpadke omejitev štirih avtoprikolic letno (do 3 m³/leto) in 
prisotnost povzročitelja. 

Petrovške

Matej Čater



3

Novice

BIOLOŠKI ODPADKI

STEKLO

NAVODILO ZA LOČEVANJE ODPADKOV

 pločevinke
 konzerve
 tetrapak 
 plastenke
 plastične vrečke 
 embalažni stiropor
 trda plastična embalaža  
 (šamponi, gospodinjska  
 čistila)
 alu folija
 plastični lončki in kozarci
 pokrovi kozarcev za 
 vlaganje, plastični 
 pokrovčki

  plenice in drugi higienski  
 odpadki
  stare krpe, gobice, vilede
  manjši plastični predmeti  
 (igrače, flomastri, ščetke)
  vrečke sesalnikov, ohlajen  
 pepel
  keramična in porcelanasta  
 posoda, lončki rož 
  polomljeni dežniki
  pomaščen peki papir,  
 žvečilni gumi, cigaretni  
 ogorki 

  zvezki
  revije
  kartoni za jajca
  dopisni listi, kuverte
  časopisi
  karton
  papirnate vrečke 
  katalogi, prospekti 

  ostanki hrane
  ostanki sadja in zelenjave
  listje, trava
  zemlja
  veje, manjše in zdrobljene
  papirnate brisačke
  kavna gošča 

  steklenice
  kozarci za vlaganje
  kozarci 
  steklena embalaža 
 zdravil in kozmetike

  plastični in kovinski 
 predmeti, ki niso 
 embalaža
 papir in karton
 plastične igrače 
 plastični stoli 
 steklo
 silažne mreže in silažne  
 folije
 plenice
 plastična embalaža 
 nevarnih snovi

  gradbeni odpadki, ki   
 nastanejo pri obnovah  
 stanovanj (ploščice, 
 beton, opeka, deske)
  posode z ostanki barv
  gasilni aparati
  plinske jeklenke
  kosovni odpadki

  tetrapak
  plastificiran papir
  z živili umazan ali 
 prepojen papir
  papirnate brisače in robci 
  vreče gradbenih 
 materialov 
  tapete

  debla in večji kosi lesa
  plastične vrečke
  kamni
  ostanki kolin in poginule  
 živali
  iztrebki živali
  pepel
  posipni pesek za mačke

  keramika                    
  ogledala
  ravno steklo
  avtomobilsko steklo
  žarnice
  zamaški in pokrovčki od  
 steklene embalaže

• Ni vsa plastika embalaža!
• Embalaža mora biti izpraznjena.

• Zbrano embalažo stresite iz vrečk.

Odpadke do velikosti 30 cm, 
ki jih ne znate razvrstiti, odložite v 

zelen zabojnik za preostanek odpadkov.
Steklena embalaža 

mora biti  izpraznjena.

Odlagajte jih v 
biorazgradljive vrečke!

         P
LASTIČNA IN

        M
EŠANI KOMUNALNI

        P
APIR IN KARTON

      KOVINSKA EMBALAŽA

          
     ODPADKI

   PREOSTANEK ODPADKOV

GUME, RAVNO STEKLO,
ZELENI REZ IN VEČJE VEJE,

KOVINE, LES, AZBESTTel.: 03 425 64 00 
info@simbio.si 
www.simbio.si

ODPADNA ELEKTRIČNA IN
ELEKTRONSKA OPREMA

 mali gospodinjski aparati
 hladilniki
 ekrani 
 računalniki
 televizorji

NEVARNI ODPADKI

 ostanki pesticidov in 
 njihova embalaža 
 baterije in akumulatorji
 ostanki barv, topil
 kartuše
 ostanki jedilnih olj, masti
 zdravila
 neonske luči

Nevarne odpadki iz gospodinjstev 
lahko tudi oddate v času akcije 

zbiranje nevarnih odpadkov na terenu. 

KOSOVNI ODPADKI
ODPADKI VEČJIH DIMENZIJ

 vzmetnice
 pohištvo 
 talne obloge
 senčila
 večji kovinski predmeti
 silažne mreže in silažne  
 folije

Odvoz kosovnih odpadkov 
do 1 m3 lahko enkrat letno 
naročite tudi na Simbiu.

GRADBENI ODPADKI

 ostanki betona
 opeka
 ploščice
 cement

›› Zbirni center je urejen prostor, opremljen z zabojniki za ločeno oddajanje in začasno hranjenje ločeno zbranih odpadkov.
›› Namenjen je izključno gospodinjstvom. 
›› V zbirni center lahko oddate tiste odpadke, ki jih ne morete razvrstiti v zabojnike doma ali na ekoloških otokih. 
›› V zbirni center lahko letno oddate: 
 - do 3 m3 gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri manjših prenovah v gospodinjstvu 
 - do 3 m3 gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (odpadki morajo biti zloženi na paleti in oviti v folijo) – prevzem je   
 možen le v ZC Bukovžlak!
 - 4 avtomobilske gume
›› Zbirni centri v našem upravljanju so: Bukovžlak, Vojnik, Žalec, Prebold-Vransko, Polzela in Braslovče. 

ZBIRNI CENTER

Nam najbližji zbirni center je Žalec 

Naslov: Poslovna cona Nivo v Vrbju (nasproti Gorenje Surovine, d. o. o., PE Žalec, Ulica Savinjske čete 18, 3310 Žalec)

Poletni delovni čas ZC Žalec

ponedeljek-petek: 10.00–18.00 
sobota: 7.00–13.00

nedelja in prazniki zaprto

Zimski delovni čas ZC Žalec: 

ponedeljek-petek: 9.00–16.00 
sobota: 7.00–13.00

nedelja in prazniki zaprto

PRISPEVKI ZA NOVO ŠTEVILKO - MAJ 2023

Prosimo vas, da nam prispevke (do 1500 znakov) za naslednjo številko Petrovških novic, ki izide predvidoma maja 2023,
 posredujete do 21. 4. 2023 v elektronski obliki s komentarji k fotografijam in navedbo avtorja ter v ustreznem formatu.

 
Naš elektronski naslov: kultura.petrovce@gmail.com ali na naslov KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE, 

PETROVČE 1, 3301 PETROVČE s pripisom PETROVŠKE NOVICE.
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Literarna sekcija KD Petrovče
Literarna sekcija KD Petrovče je v petek, 18. novembra 2022, 
povabila petrovške avtorje k predstavitvi svojih avtorskih 
pesmi. Povabilu so se odzvali: Olga Glušič, Bernarda Trdin, 
Matej Vovk in Irena Srebot Črepinšek.

Olga Glušič prihaja iz Arje vasi. Pesmi je začela pisati nekje 
ob zaključku svoje službene poti, ko so jo sodelavci prosili, 
da svoj dar ubesedi. Potem pa je rima postala nekakšen del 
njenega vsakdana, ob različnih dogodkih in priložnostih. 
Danes ustvarja z rimami, ko jo kdo nagovori, prosi za kakšen 
poseben namen, da stihi postanejo čestitka. Na naše povabilo 
se je prijazno odzvala in je z nami podelila nekaj svojih pesmi 
iz njenega širokega umetniškega opusa.

Bernarda Trdin je svoj pesniški prvenec v letu 2018 že 
predstavila v krajevni knjižnici. Njen pesniški nabor, njeni 
stihi, bralca poezije obdajo kot veličasten oblak pesnitve, na 
krilih njene ustvarjalnosti nas obdaja bister um umetnosti. 
Njene pesmi so bile objavljene v različnih zbirkah ter revijah. 
Bernarda je pesnica, mentorica, prof. slovenščine in zgodovine. 
Arnovčanka. Veseli nas, da je bila tudi ta večer ponovno z nami.

Gospa Irena Srebot Črepinšek je kulturnica z izrazitim čutom 
za melodično branje, dovzetnost in izjemnost panorame 
naših ustvarjalcev rim. Povabili smo jo, da z nami deli pesmi 
sokrajana Mateja Vovka. V veselje nam je bilo, da je občinstvu 
predala tudi nekaj izjemnih svojih lastnih pesmi.

Pod zelo prijetnimi vtisi in odzivi občinstva pa se zahvaljujemo 
učencem in mentorjem Glasbene šole Risto Savin Žalec, 
ki so s svojim glasbenim prispevkom podali prireditvi še 
prav poseben čar ter pridih pozitivne energije ustvarjalcem 
ljubiteljske kulture.

KULTURNO DRUŠTVO PETROVČE

Hvala tudi vsem dobrim gospodinjam, ki so nam pomagale, da 
se je literarno druženje zaključilo z dobrotami ter ob kozarcu 
rujnega, kot v rimi Mateja Vovka, ublažili naš vsakdan in s tem 
zaokrožili prijetnost petkovega večera.

Irena Srebot Črepinšek: 

“In ko se tako včasih
motovilim

in sem izgubljena
med včeraj

in danes
in jutri ...

takrat se objamem ...
... in si napišem pesem.”

       mag. Jasna Sraka
                                                                 Literarna sekcija KD Petrovče
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Ofiranje pri članici nadzornega odbora društva

V hladnem mesecu novembru smo se člani upravnega in nadzornega organa KD Petrovče zbrali z namenom, da presenetimo 
predsednico NO društva Zdenko Logar. 

Zdenka ima v društvu, poleg nadzora nad delovanjem društva, tudi veliko talenta in veselje do petja. Je dolgoletna članica 
pevskega zbora A Cappella. Vsi, ki jo radi poslušamo in smo veseli njene družbe, smo ji zaželeli vse dobro ob okroglem jubileju in 
ji zaželeli, da jo tudi v prihodnje spremljata sreča in zdravje.  

Violeta Šket, predsednica KD Petrovče

Novice

MePZ A Cappella 

 
 

Božiča čas poveže nas, 
nato pa novo leto pride, 
da si zaželimo zdravja, sreče, 
pa tudi dobrote in miline. 

LEP BOŽIČ IN SREČNO 2023 
vam želimo pevke in pevci  

MePZ A Cappella KD Petrovče! 
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MePZ A Cappella KD Petrovče! 
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da si zaželimo zdravja, sreče, 
pa tudi dobrote in miline. 

LEP BOŽIČ IN SREČNO 2023 
vam želimo pevke in pevci  

MePZ A Cappella KD Petrovče! 
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PGD DOBRIŠA VAS - PETROVČE 

Jesen v društvu se je začela zelo uspešno, saj je naša ekipa 
pripravnikov, ki jo sestavljajo Aljaž Jošovc, Matvej Ermakov in 
Vasja Petrak Zajc v konkurenci 24 ekip na državnem tekmovanju 
v gasilski orientaciji dosegla odlično 4. mesto.

Do medalje jim je zmanjkalo le malce športne sreče, saj so progo 
odtekli zelo hitro in brez kazenskih točk. To je tudi najboljša 
uvrstitev ekip Savinjsko-Šaleške regije na tem tekmovanju.
Pomlajena ekipa pionirjev se je udeležila tekmovanja mladine 
GZ Žalec v Arnovskem gozdu. Kljub deževnemu vremenu so 
tekmo izpeljali brez kazenskih točk. V okviru Savinjsko-Šaleške 
regije so dosegli 10. mesto, v okviru Gasilske zveze Žalec pa 4. 
mesto. 

Jaka Rebevšek in Matej Zupanc sta uspešno opravila dvodnevni 
tečaj Gašenje notranjih požarov – modul A v ICZR Sežana.

V tem času smo se udeležili treh intervencij – pomagali smo 
loviti pobeglo govedo, dvakrat pa smo odpirali vrata.

Mrzle mesece smo začeli z druženjem članov društva ob jedači 
in pijači. Zelo smo veseli, da je bil naš gasilski dom po dolgem 
času nabito poln in se zahvaljujejmo Jožetu Gerčarju, da nam je 
skuhal odličen golaž. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste pomagali 
pri nabavi, pripravi in postrežbi. 

Prihajajo praznični dnevi in tudi letos vas bomo v tem času 
obiskali in prinesli koledarje v vsako gospodinjstvo. Veseli bomo, 
če nam boste ob tem po svojih močeh namenili prostovoljni 
prispevek za delovanje društva.

Želimo vam mirne praznike ter srečno in predvsem varno novo 
leto! 

                                                                                                 Jana Petrak Zajc,   
predsednica komisije za zgodovino, arhiv in obveščanje

DOKAJ NORMALNO LETO PO PANDEMIJI

Z letom, ki se počasi končuje, smo lahko gasilci PGD Drešinja vas 
zelo ponosni in zadovoljni. 

Leto sta zaznamovala dva velika dogodka, žal, največji požar 
v zgodovini Slovenije na Krasu in gasilska olimpijada, ki je bila 
v Celju. Čeprav je bil požar zgodaj v času olimpijade, so bila 
mnenja nekaterih laikov, da je treba olimpijado prekiniti, vendar 
smo gasilci dokazali, kakšna je moč naše organizacije in smo 
uspešno zaključili obe. Vsem našim članom, ki so sodelovali na 
Krasu in v Celju, se iskreno zahvaljujem.

Jesen smo zaključili z izjemnimi rezultati v mladinskih 
tekmovanjih. Najbolj uspešna je bila ekipa mladincev, ki so 
postali regijski prvaki in se tako uvrstili na državno tekmovanje, 
ki bo drugo leto, in ekipi mladink, ki so v kvizu na regijskem 
tekmovanju prav tako pometle s konkurenco in se uvrstile na 

PGD DREŠINJA VAS

državno  tekmovanje, ki je bilo v Trebnjem in zasedle 8. mesto.

V mesecu oktobru smo največ pozornosti namenili požarni 
varnosti in operativi, otroke peljali na kopanje in pregledali 
hidrante. Veterani so se udeležili vsakoletnega srečanja v 
Taboru, članice pa delavnic. Poteka tudi sanacija elektrike v 
dvorani in na hodniku. 

Žal, letos zaradi premalo odzivnosti razstavljavcev in ostalih, ki 
pomagajo pri dežurstvu, nismo mogli organizirati razstave jaslic 
Spodnje Savinjske doline, bo pa naš Jože nekaj jaslic postavil  
zunaj v parku, za kar se mu najlepše zahvaljujem.

Kot vsako leto zaključujemo z inventuro, naše člane pa ravno v 
tem času obiskujemo s koledarji.                                                                                                            
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PGD ARJA VAS je prostovoljno gasilsko društvo posebnega 
pomena, eno izmed 32-tih v občini Žalec, ustanovljeno za 
opravljanje in izvajanje javne gasilske službe. 

Delujemo na požarnem območju štirih vasi Arja vas, Ruše, 
Mala Pirešica in Zaloška gorica in na zahtevnem požarnem 
območju poslovno-industrijske cone Arnovski gozd z največjim 
logističnim centrom LIDL. 

Letos poleti smo arnovski gasilci  postavili temeljni kamen za 
naš nov gasilski dom! Obstoječi je star že 100 let, dotrajan in 
premajhen. S projektantom smo sklenili pogodbo za projekt 
novega gasilskega doma. Izbran je bil najcenejši ponudnik 
projekta. Pošteno misleči gasilci smo mu projektiranje v celoti 
plačali kmalu po podpisu pogodbe v dobri veri, da bomo 
projekt dobili v najkrajšem možnem času, a smo se ušteli. 
Opravka imamo s projektantom novodobne generacije, ki ga v 
poslu zanima le plačilo kot obveza naročnika, ne pa tudi izdelek 
kot obveza njega samega. Zaradi projektantove zamude roka 
oddaje še vedno nimamo projekta novega gasilskega doma, 
zato ne moremo pridobiti gradbenega dovoljenja zanj. 

Na terenu pa neučakani gasilci vseeno izvajamo pripravljalna 
dela nasutja platoja in gradimo komunalno opremo instalacij 
bodočega gasilskega doma. 

Gasilci se za naš nov gasilski dom trudimo po svojih najboljših 
močeh. Naučili smo se, da poleg gasilcev, ki nesebično in 
pošteno pomagamo ljudem v stiski, niso vsi z nami pripravljeni 
pošteno sodelovati in da nekateri lažejo kot to počne projektant 
Lojen iz Velenja.

Spoštovani krajani, rešujemo nastale težave, na gradbišču 
delamo, kar je dovoljeno in stremimo k našemu skupnemu 
cilju, da bo naslednje leto 120-letnica PGD Arja vas pod streho 
novega gasilskega doma. 

PGD ARJA VAS

Ker je to zadnji članek v tem mandatu, se vsem, ki ste nas 
vseskozi, posebno pa v letu 2022, podpirali in z nami sodelovali 
najlepše zahvaljujem. 

Hvala tudi vsem volivkam in volivcem, ki ste mi na lokalnih 
volitvah namenili svoj glas.

Srečno in zdravo leto 2023.

                                                    Gregor Košec, predsednik PGD Drešinja vas

Ekipa mladink v kvizu z mentorjem

Gradbena dela na gradbišču novega gasilskega doma so upočasnjena, a potekajo!

Na pomoč!
     

        Iztok Uranjek, predsednik PGD Arja vas
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JESENSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV PETROVČE PRI BRUNARICI

Jesen je v Društvu upokojencev Petrovče pestra. Dogajalo se je 
predvsem pri brunarici.

Srečanje, posvečeno obletnici izgradnje brunarice, je bilo 
14. septembra v rekreacijskem centru v Ruškem gozdu, kjer se 
je zbralo 83 članov. 

Minilo je 21 let, ko so naši predhodniki postavili leseno brunarico, 
nakup katere so omogočili prostovoljni prispevki takratnih 
članov društva in donacij podjetij iz lokalnega okolja. Velja se 
spomniti, da je parcelo, kjer je brunarica, podaril prvi predsednik 
DU Petrovče Zoran Razboršek, načrte in dokumentacijo za 
gradbeno dovoljenje, ki je omogočilo postavitev brunarice, je 
izdelal Martin Pevec – tretji predsednik društva, pri pridobivanju 
donacij domačih podjetij se je poleg ostalih angažiral  Andi 
Goršek – drugi predsednik društva. 
Pri ureditvi rekreacijskih površin, postavitvi brunarice in ureditvi 
okolice so sodelovali številni tedanji člani, katerih imena so na 
panoju v brunarici. 
Sedaj naša generacija ureja brunarico, skrbi za njeno delovanje 
in številne dogodke, ki potekajo v njej. Na letošnjem srečanju 
smo se prisotni člani društva spomnili začetkov izgradnje našega 
rekreacijskega centra, se družili, uživali v jedeh z domačega žara 
s prilogo, bila je sladica, kavica, pijača in seveda glasba za ples.

Tokrat nas je zabaval Štajerski Brendi in nam se res ni mudilo 
domov. Bil je ples na vsem znane zimzelene pesmi in melodije 
iz bogate glasbene zakladnice. Kogar ni bilo, mu je lahko žal.

Ponovno smo se srečali pri brunarici 19. oktobra 2022 na 
gobarski razstavi, gobarskem pikniku in zaključku športnih 
sekcij. 

Srečanja se je udeležilo 60 članov. Pred brunarico je bila 
pripravljena bogata razstava 83 vrst gob, ki jih je v tistem času 
bilo mogoče nabrati v gozdu, tudi v okolici brunarice.

Pri razstavi nam je pomagal Jernej Gradišnik, determinator, to 
je določevalec gob. Njegova predstavitev razstavljenih gob, 
prepoznavanja posameznih vrst gob, načinov nabiranja in 
priprave gob za uživanje, je bila zelo zanimiva.

Z veseljem smo mu prisluhnili in se pri tem marsikaj koristnega 
naučili o gobah.  Zanimanje med člani je bilo veliko. 

Razpoloženje pri brunarici je bilo na višku (foto Milena Novšak)

Razstava go na gobarskem pikniku pred brunarico oktobra 2022 
(foto Milena Novšak)
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V nadaljevanju srečanja je bilo izvedeno društveno tekmovanje 
v pikadu, ruskem kegljanju in metanju kovinskih obročev.

Razglašeni so bili najboljši v treh kategorij v ženski in moški 
konkurenci.

Potem je sledila doma skuhana gobova juha z žganci, potem 
odlične sladke dobrote, ki so jih pripravile naše članice, pa kava 
ter pijača.

Lep sončen jesenski dan, dobra družba, šport, dobra hrana in 
odlične sladice in veselo razpoloženje – kaj hočemo še več!

Naša brunarica je bila opažena tudi v širšem prostoru.
V okviru letošnje akcije »Najlepši kraj, hiša in kmetija 2022 v 
občini Žalec« smo za brunarico prejeli priznanje za urejenost v 
kategoriji kraj.

Priznanje smo prejeli na svečani podelitvi v Kulturnem domu II. 
slovenskega tabora v Žalcu 15. novembra letos.

Vsem, nekdanjim in sedanjim članom društva, ki ste s svojim 
delom in prizadevanji pripomogli, da je rekreacijski center z 
brunarico urejen tako, da smo zanj prejeli priznanje za urejenost, 
se iskreno zahvaljujem. 

Drugo leto pa vas od aprila do oktobra vabim, da nas ob sredah 
popoldan obiščete pri brunarici.

    Darka Uranjek Domitrovič,   
         predsednica DU Petrovče
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TURISTIČNO DRUŠTVO PETROVČE

Kaj se je dogajalo v jeseni 2022 in kako se pripravljamo za 
praznični december?

V Petrovčah smo uspeli premestiti 
otok za odpadke z lokacije ob cesti 
v center in na tem mestu namestiti 
pametno klopco, ki bo ponudila 
zunanji digitalni zaslon za vpogled 
v turistične zanimivosti, dogajanja 
in informacije javnega značaja. S 
tem smo vključeni v evropski sklad 
za regionalni razvoj, ki financira 
ta projekt, ki obsega 9 info točk v 
občinah Spodnje Savinjske doline. 
Tečejo še usklajevanja in priprava 
vsebin za skupno destinacijo 
Spodnje Savinjske doline. Pri 
temah iz naše KS pa bomo 

sodelovali tudi mi.
 

Ekskurzija društva prvi dan oktobra je bila tudi tokrat zelo 
dobro izbrana. Videli smo kraje, navade in dejavnosti vredne 
posnemanja, ter prijazne ljudi, ki so lahko zgled uspešnemu 
turizmu. Napotili smo se na Bizeljsko.
Občudovali smo ta  slikoviti del naše domovine in si ogledali 
grad Bizeljsko, zbirko majolik na kmečkem turizmu, repnico, ki 
odlično služi za hrambo žlahtne bizeljske kapljice in cerkev sv. 
Lovrenca s prijaznima skrbnikoma. Potepanje smo zaključili v 
Šempetru v Bistrici ob Sotli ob odlični hrani in pijači. 

Na prireditvi Najlepši Kraj, hiša, kmetija so upoštevali vse 
naše predloge. Priznanje so prejeli:

• Društvo upokojencev za Brunarico v Ruškem gozdu  

Komisijo je prepričala urejenost objekta in okolice, ki služi 
športnim aktivnostim, rekreaciji  in druženju članov. Člani 
skrbijo za vedno urejeno okolico doma, za dostop do brunarice, 
senčna parkirna mesta in za košnjo trave pred brunarico 
in streliščem. Prostor omogoča tudi športna tekmovanja 
upokojencev s področja občine Žalec.

• Nevenka Levak  za poslovni objekt z lokalom  Maestro v  
križišču Petrovče – Drešinja vas

• ZLATO KOBULO pa je prejelo Turistično društvo Petrovče. 

Na osnovi dopolnitve pravilnika o podelitvi teh priznanj smo 
predlagali za priznanje  tudi naše vaške grede in zasaditve. 
Komisija je odločila, da se Turističnemu društvu podeli ZLATA 
KOBULA.

V utemeljitvi visokega priznanja je poudarjeno predvsem 
dolgoletno urejanje vaških gred in zasaditev po vaseh s 
prostovoljnim delom. Te so v Dobriši vasi, Petrovčah, Drešinji 
vasi, Arji vasi, Arji vasi pri mostu čez Ložnico, Zaloški gorici 
in Rušah. Pri tem je aktivnih 19 članov društva, ob sezonskih 
delih pa tudi več. Posebej je poudarjeno delo  treh članic – 
Jožice Grobelnik, Cvetke Žagar in Jožice Magajna – v Dobriši 
vasi, ki na gredi obeleži vsak letni čas, praznike in dogodke od 
Gregorjevega, velike noči, poletnih počitnic, obiranje hmelja, 
jesensko dogajanje vse do božiča. 
 V obrazložitvi je posebej poudarjeno druženje in zadovoljstvo 
ob tem, da s svojim delom polepšajo domači kraj in 
pripomorejo k splošni urejenosti in turistični atraktivnosti 
območja.
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Letos zaradi bolezenskih izpadov nismo ličkali na Mali Pirešici.

Srečali smo se na Mali Pirešici ob izdelavi adventnih venčkov 
v soboto pred prvo adventno nedeljo.

2. decembra smo začeli z bogatim decembrskim dogajanjem, 
s tem smo obeležili božične in novoletne praznike. Okrasili 
smo center Petrovč in prižgali lučke v pravljični deželi, kjer je 
tudi adventni venec in jaslice. Okrasili smo tudi nekaj vaških 
gred.

Zunanje jaslice v Drešinji vasi pa bodo zažarele 18. decembra.

Z druženjem krajanov, ohranjanjem običajev in skrbjo za 
okolje v največji meri opravičujemo naše delovanje. Pridružite 
se nam.

                                                       Marjeta Grobler, predsednica TD Petrovče

Novice

             Prižig lučk na adventnem venčku v Dobriši vasi

Srečanje TD-ZTD

Srečanje TD-ZTD



12

Petrovške

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA
KRAJEVNA ORGANIZACIJA PETROVČE

V septembru smo se udeležili veteranskih iger v športnem 
centru Gaj v Preboldu, kjer so naši člani tekmovali v balinanju 
in pikadu. Nekateri so dosegli dobre športne rezultate. Igre 
je spremljalo veliko število naših športnih navdušencev – 
navijačev. Za nas je pomembno sodelovanje in druženje. 
Pogostila nas je Občina Prebold.

Z manjšim avtobusom smo se v začetku oktobra udeležili velike 
proslave na Čreti, kjer je bila pred 81 leti, 26. oktobra 1941,  I. 
frontalna bitka z nemško vojsko na Štajerskem. Slavnostni 
govornik je bil tovariš Janko Kos, župan Občine Žalec. Proslava 
je namenjena v spomin bitke na Čreti, ki je potekala ves dan 
in je sovražnik utrpel številčne izgube, medtem ko partizani 
Štajerskega bataljona, ki mu je poveljeval Franc Rozman Stane, 
niso imeli žrtev. V nočnih urah, 27. oktobra, se je bataljon 
neporaženo umaknil iz Črete proti Čemšeniku.

Dogodki nam morajo biti v opomin, da se kaj takega na naših 
tleh ne sme nikoli ponoviti. Bojim pa se, da se človeštvo iz te 
grenke izkušnje ni kaj dosti naučilo. Priča smo na velikih krajih 
po svetu, da se takšne grozote in vojne ponavljajo in zahtevajo 
milijonske žrtve in milijone beguncev. Takim grozotam smo 
priča danes v Ukrajini – le nekaj sto kilometrov od Slovenije. 
Bodimo odločni, strpni  in enotni, da se v naši domovini 
ponovno ne zgodijo takšne tragedije. Živimo v upanju, da bo 
na koncu prevladal razum in ustvaril pogoje za mir.

V petek, 28. oktobra, smo skupaj z Osnovno šolo Petrovče 
organizirali komemoracijo za vse žrtve vojn v preteklem 
stoletju, ki so dale svoja življenja za domovino in naš narod 
ter našo svobodo, da danes živimo v samostojni in suvereni 
državi. Samo v II. svetovni vojni je bilo kar 98.000 žrtev, 
oziroma 6,5 % prebivalcev v takratni Sloveniji. To je bil velik 

davek za svobodo. Učenci in mentorice so izvedli zelo odličen, 
čuteč program. Marsikateremu prisotnemu je prikradel solzo 
na oči. Na dvorišču šole je bilo na komemoraciji izredno veliko 
število učencev, kakor tudi krajank in krajanov. Naša želja 
pa je, da bi ob tej svečanosti bilo prisotnih še več krajank in 

krajanov. Menimo, da si žrtve zaslužijo vsaj 
ob dnevu spomina na mrtve spoštljivega 
poklona in spomina, saj je domoljubje 
najvišja vrednota državljana. Vodstvu šole, 
mentoricam in učencem se zahvaljujemo za 
dobro organizirano svečanost, na katero v 
prihodnjem letu vabimo še več krajanov.       

Ob izteku leta, v decembru, pa se bomo kot 
vsako leto udeležili proslave v Celju, kjer bomo 
počastili 78-letnico osvoboditve političnih 
zapornikov iz Starega piskra v noči med 14. 
in 15. decembrom 1944. Pomembno je, da 
se tega dogodka udeležimo zaradi spomina 
in zahvale osvoboditeljem. Ta dogodek je bil 
edinstven v takratni okupirani Evropi. Proslava 
bo letos žal potekala brez Iva Grobelnika 
(101), ki je bil še zadnji živeči izmed šestih 
pogumnih aktivistov, ki so izvedli ta podvig. 
Doma je bil  v Arji vasi – gostilna Lesjak.     

Za zaključek: Srečno, zdravo in mirno leto 
2023.
   Marijan Turičnik, predsednik

 

     

 
MASAŽE IN REFLEKSOTERAPIJA 

Vsem našim stalnim strankam, kakor 
tudi vsem krajankam in krajanom 

želimo vesele praznike, v letu 2023 pa 
veliko sreče, zdravja, zadovoljstva in 

notranjega miru. 
Vaše najdražje lahko obdarite tudi z našimi 

darilnimi boni. 

Naredite nekaj zase in si rezervirajte termin. Veseli 
bomo vašega obiska. 

041 256 102,    masaza.pet@gmail.com 

 PE Petrovče 33, I. nadstropje, nasproti Zdravstvene 
ambulante.  
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Šola v naravi – Trije Kralji

Športni dan

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

V sredo, 12. 10. 2022, smo učenci osmih razredov OŠ Petrovče 
odšli v šolo v naravi na Tri kralje na Pohorju. 
Zjutraj smo se kot običajno zbrali pred šolo in odšli v učilnice, 
kjer so nam učiteljice predstavile potek dogajanja o šoli v 
naravi. Nato smo naložili svoje stvari na avtobus in se veselo 
ter nestrpno odpravili proti Trem Kraljem. Po uri in pol vožnje 
smo le prispeli na obljubljeni cilj. 

Najprej smo svojo prtljago odnesli v recepcijo, nato pa odšli 
na kosilo, ki nam je zaradi lakote prijetno teknilo. Po kosilu 
smo svoje stvari odnesli v sobe in se razpakirali. Nato smo peš 
odšli na razgledno točko, ki je od hotela oddaljena približno 
15 minut hoje. Ko smo prispeli na razgledno točko, smo bili 
nekoliko razočarani, ker zaradi meglice v zraku nismo uspeli 
videti obljubljen razgled, ki seže daleč v dolino.

Po krajšem odmoru smo se odpravili na triurni pohod do 
Črnega jezera in nazaj. Jezero nas je navdušilo s svojo izjemno 
črno barvo. Ob jezeru smo imeli kratko malico, malo smo 
se fotografirali za našo spletno stran in se sproščeno družili. 
Po prihodu smo pred večerjo nabirali veje za kres in igrali 
nogomet. Večerjo smo komaj dočakali zaradi napornega 
pohoda. Po večerji smo zanetili kres, ob katerem smo 
prepevali različne pesmi, ter se nekoliko segreli. Naučili smo 
se peči krompir v žerjavici.

Večer smo končali s smehom ob pokanju šal. Ob koncu 
nepozabnega večera smo odšli v sobe, kjer smo se stuširali 
in pripravili za spanje. V sobah smo se malo pozabavali, igrali 
družabne igre in spisali pesem o naši sobi, ki smo jo oddali 
učiteljicam. 

V četrtek smo po zajtrku odšli ven na telovadbo, kjer smo 
se razgibali. Nato so nas razdelili v dve skupini. Polovica nas 
je odšla na bowling, polovica pa na priprave za orientacijo. 
Po približno eni uri smo se zamenjali. Na orientaciji nam je 
učitelj razložil, kako se orientirati v naravi brez elektronskih 
pripomočkov ali kompasa. Na bowlingu pa smo podirali 
rekorde in se veselili vsakega uspeha.
Po kosilu smo nekateri odšli na lokostrelstvo, preostali pa so se 
odpravili v gozd po naravne materiale, iz katerih smo kasneje 
izdelali spominke. Po približno 40 minutah smo se zamenjali, 
nato pa se v sobah pripravili na večerjo.
Po večerji smo se zbrali v jedilnici, kjer smo imeli kratko 
predavanje o astronomiji in vesolju, nato pa smo še na prostem 
pogledali v zvezdnato nebo. Prijetno utrujeni smo se odpravili 
v sobe in zaspali. 

V petek smo po zajtrku imeli telovadbo in nogomet. Po 
telovadbi smo se razdelili v sedem skupin po sedem učencev 
in se z razmikom 10 minut odpravljali na orientacijski pohod. 
Vsaka skupina je morala čez 5 kontrolnih točk. Medtem ko so 
učenci prvih skupin iskali kontrolne točke, smo se preostali 
preizkusili v smučanju na travi. Po kosilu smo se odpeljali 
domov. 

Pred šolo so nas nestrpno čakali starši. Vsi smo bili prijetno 
utrujeni od zanimive šole v naravi, saj je bila to za nas 
nepozabna in poučna dogodivščina, ki se je bomo še dolgo 
spominjali.

                    Martin Doler, 8. c
                                                 OŠ Petrovče

V sredo, 16. 11. 2022, smo osmošolci OŠ Petrovče imeli športni 
dan. V šolo smo prišli kot običajno in se odpravili na železniško 
postajo, saj smo odšli v Celje z vlakom.

Izstopili smo na glavni postaji in se odpravili na razgledni stolp. 

Ko smo začeli hoditi v hrib, so nekateri že začutili bolečino 
v nogah in so si morali malo oddahniti. Ko smo prispeli na 
razgledni stolp, smo malo popili, poslikali razgled na Celje 
in se odpravili proti hiški na drevesu, kjer smo imeli malico 
in daljši počitek, saj smo bili utrujeni. Ko smo se okrepčali, 
smo se odpravili proti železniški postaji na Lavi. Z vlakom 
smo se namreč odpravili nazaj v šolo, kjer smo se preoblekli v 
športno opremo in v telovadnici nekaj časa igrali igre z žogo. 
Nato pa nam je učiteljica folklore na naši šoli povedala nekaj 
o folklornih plesih in posebnih oblačilih. Tudi sami smo se 
razdelili v pare in se z njeno pomočjo naučili tri folklorne plese 
in se ob tem zelo zabavali.
WOb koncu smo odšli še na kosilo in se veseli odpravili domov. 
     
     Neža Šalej, 8. c
                 OŠ Petrovče
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Od 17. 11. 2022 do 28. 11. 2022 smo na OŠ Petrovče gostili 
razstavo z naslovom Pot knjige, ki nam jo je posodila Javna 
agencija za knjigo RS. Njuna avtorja sta pisatelj Žiga X 
Gombač in ilustrator David Krančan. Razstava na dvanajstih 
platnenih plakatih pripoveduje zgodbo o nastanku knjige. 
Začne se z idejo, ki se porodi v pisateljevi glavi, in konča, ko 
knjiga »pristane« v rokah bralca. Zgodbo pripoveduje knjižni 
molj. Razstavo so si ogledali učenci od 1. do 9. razreda in ob 
tem so med drugim učenci od 5. razreda naprej naključno 
vlekli kartončke z vprašanji o nastanku knjige. V Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika in na portalu Franček so iskali 
nekatere izraze, povezane z nastankom knjige, nekateri so 
prebrali strip z naslovom Skrivnost izginulih črk in reševali 
Moljeve delovne liste.
Z učenci 1. triade smo spoznali še knjigo Aksinje Kermauner: 
Žiga špaget gre v širni svet, ki je namenjena slepim in 
slabovidnim, saj je napisana tudi v brajici. Ogledali smo si 
nekaj knjig v šolski knjižnici, ki imajo oznako Zlata hruška in 
spregovorili o zvočnih knjigah.

S četrtošolci OŠ Petrovče in POŠ Trje pa smo ob tej priložnosti 
izvedli kar celoten dan dejavnosti na temo knjige. Pripravili 
smo pet delavnic, kjer so učenci spoznali preteklost knjige, 

V četrtek, 20. 10., smo se sedmošolci Osnovne šole Petrovče 
odpravili na dolgo, a zanimivo pot v Prekmurje. 

Zjutraj smo se sedmošolci zbrali v razredih, pojedli malico 
ter se ob pol devetih odpravili s parkirišča šole. Odšli smo 
z dvonadstropnim avtobusom, zato je bila vožnja malo 
glasnejša. Po dobrih 2 urah vožnje smo prispeli pred Vulkanijo, 
kjer smo se razdelili v 3 skupine. 
V Geološkem muzeju so nam predstavili kamnine, ogledali pa 
smo si tudi mineral olivin, ki je značilen za tisto območje, saj je 
to edino najdišče olivina v Sloveniji. Ima svojo značilno zeleno 
barvo, po kateri je dobil tudi ime; nekateri pa pravijo, da ga je 
imela sama Kleopatra – vladarica Egipta – celo raje kot rubine. 
Po končanem ogledu smo nekaj zanimivosti izvedeli tudi o 
vulkanu, ki je na tem območju približno 3 milijone let nazaj 
bruhal vročo magmo. 
Sledil je ogled rovov, ki so opremljeni z zvočnimi efekti, 
hologrami, iluzijami ter posebnimi učinki. Po končanem 
ogledu smo se s turističnim vlakcem odpeljali do bližnjega 
gradu Grad, ki je tudi največji grad v Sloveniji. Tam so nam 
predstavili zanimivo življenje nekoč, zgodovino Goričkega ter 
živali, ki živijo v bližini. 

Ob prihodu domov smo se vsi strinjali, da je bila Vulkanija 
čudovita in vredna obiska.

     Maša Lesjak, 7.a
                OŠ Petrovče

raziskovali rojstvo knjige 
od ideje do bralca, 
ustvarjali lasten strip, 
izdelali platnice za 
razredni strip in zaplesali 
v “Deželo branja”. Tako 
smo se s četrtošolci 
skrbno pripravili na 
druženje z avtorjem 
stripov in razstave Pot 
knjige, gospodom Žigo 
X Gombačem, ki nas je 
obiskal v ponedeljek, 24. 
11. 2022. Naše druženje je 
potekalo v šolski knjižnici, 
kjer nas je gost razveselil z 

novimi zgodbami, učenci pa so avtorja presenetili z uvodnim 
programom in plesom. Naše druženje je bilo zelo prijetno in 
učenci so neizmerno uživali.

Z vsemi dogodki smo obeležili tudi oktober, mesec šolskih 
knjižnic. In tokrat je bilo pri nas zares živahno. 
   
                             Tatjana Krajnc Barič, 
                               knjižničarka

Pot knjige

Ogled vulkanije
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA PETROVČE-LEVEC

Pozdravljeni,
 
leto je naokoli in počasi se vračamo v normalne tirnice našega 
življenja. Bolezen, ki je krojila naše bivanje in delovanje, ni več 
stalnica in pravi užitek je, ko se dnevno ne govori več samo o 
tem.

Vendar pa se naše delovanje le počasi vrača na stara pota.
V jesenskem času smo se prostovoljke odločile, da še 
malenkost počakamo s posameznimi aktivnostmi, ki naj bi 
ponovno zaživele v vsej svoji veličini v naslednjem letu.

Edina stalnica našega delovanja zadnja tri leta je pomoč 
socialno ogroženim družinam in posameznikom. Le-ta deluje 
nemoteno, tako s pomočjo z naše strani, torej KO RK Petrovče, 
kot tudi s strani OZ RK Žalec. Stiska ljudi je v določenih 
segmentih še vedno velika. 

Pomagamo s paketi prehrambnih izdelkov, pri plačilu položnic 
najosnovnejših življenjskih potrebščin, otrokom iz socialno 
šibkejših družin pri nakupu šolskih potrebščin, možnosti 
udeležbe v šolah v naravi ter obiskovanju različnih aktivnosti. 
Energetska kriza se prav tako čuti, saj je vedno več prošenj za 
pomoč pri nakupu sredstev za ogrevanje.

Pred mesecem dni se je ponovno začelo merjenje krvnih 
vrednosti. Te se merijo vsako drugo sredo med 7.30 in 8.30 
v prostorih DU Petrovče na naslovu Dobriša vas 3b. Na tem 
mestu bi se želela zahvaliti DU Petrovče in njihovi predsednici 
gospe Darki Domitrovič Uranjek za prijazno zagotovitev svojih 
prostorov.

Naj tokrat končam z željo, da v letu 2023 ponovno zaživijo vse 
naše standardne aktivnosti, da se spet srečamo s starejšimi 
krajani naše KS, da jim otroci z OŠ Petrovče ponovno pripravijo 
program, da ponovno izvedemo tudi akcijo Drobtinica, da v 
okviru Petrovčevanja pripravimo kakšno zanimivo predavanje 
in seveda, da se spet srečujemo tako kot včasih.

Tudi letos vas pozivam, da če bi bili pripravljeni darovati kakšen 
evro kot prostovoljni prispevek za pomoč socialno ogroženim 
v naši KS, to naredite z nakazilom na naš TRR.

Podatki za nakazilo:

RKS - OZ Žalec, KO RK Petrovče-Levec
Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec
TRR: SI56 1010 0005 9281 060

Sklic: SI00 24205 (obvezno napisati)

Veseli bomo vsakršne pomoči.

Čisto na koncu vam želim, da bodo prazniki, ki prihajajo, dnevi 
sreče, veselja in čudovitih trenutkov, ki si jih boste zapomnili. 
Preživite jih lepo, v družbi vaših bližnjih. 

V letu 2023 pa vam v svojem in v imenu vseh prostovoljk KO 
RK Petrovče-Levec želim sreče, zdravja in vsega tistega, kar si 
sami želite. Srečno.
          Ksenja Volpe Medved, 
         predsednica KO RK Petrovče-Levec

MEDŽUPNJISKA KARITAS PETROVČE

V decembru smo v okviru župnije Petrovče pripravili 
miklavževanje in skupaj podarili 86 paketov za predšolske in 
šolske otroke. V paket prehrambnih artiklov za vse prejemnike 
pomoči smo prav tako dodali nekaj priboljškov poleg že rednih 
artiklov. Pozabili nismo tudi na starejše s pisanjem voščilnic.

Torej naš cilj, da konkretno ljubezen živimo med seboj, 
povezani v skupnosti. Le-to pa daje sadove. Tako iz vseh 
dejanj, pogovorov, rešitev prehajamo v aktivnost.
V medžupnijski Karitas Petrovče smo hvaležni za vse, ki že 
sodelujejo in prostovoljno delajo na številnih področjih. Ob 
sebi pa potrebujemo lokalno skupnost, pridne, srčne ljudi. 
Hvala KS Petrovče, predsednici Jasni Sraki in njeni ekipi. 

Hvala KD Petrovče in predsednici Violeti Šket in mnogim ter 
vsem vam, dragi bralci Petrovških novic, za vso podporo skozi 
vsa leta.
 V prazničnem decembru bodimo solidarni. Delimo tisto malo, 
kar imamo, s tistimi, ki nimajo, tako da nihče ne ostane praznih 
rok. Občutek bo prijeten za vse!

Srečno, zdravo in solidarno v novo leto!

    Elvira Krošel in prostovoljci

Po uspešnem koncertu in prejetem priznanju KS Petrovče za 
opravljeno delo, trud in čas vseh nas prostovoljcev smo čez 
poletje zastavili nove cilje.
 
Že v septembru smo pomagali s šolskimi potrebščinami 
otrokom iz socialno ogroženih družin in pomagali pri plačilu 
položnic ter naši osnovni prvini – materialni pomoči v obliki 
prehrambnih paketov.
Ne pozabljamo, da so med nami ljudje v različnih stiskah: 
materialnih, duševnih, zdravstvenih, duhovnih, v osamljenosti, 
na morebitnih stranpoteh in v kombinacijah vsega tega. 
Potrebujejo upanje, ki prihaja preko nas – ljudi. Iz našega srca, 
besed, dejanj lahko pride pomoč za vse ranjene, odrinjene in 
zapuščene.
V mesecu novembru smo obeležili teden Karitasa pod geslom 
»SKUPAJ DELAMO DOBRO« in prav vse ljudi lahko povabimo 
k skupnemu delu. 

Skupaj pomeni sodelovanje tudi z različnimi ustanovami v 
lokalni skupnosti. Torej, delajmo skupaj, ker en sam ne zmore 
vsega, ker en sam lahko v preizkušnji obupa, ker ima več 
ljudi več znaj in talentov in nenazadnje, ker smo ljudje bitja 
skupnosti in smo skupaj v veselju. Šele z drugimi ljudmi je 
naše življenje polno in osmišljeno.
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DIAKONSKO POSVEČENJE V CERKVI SV. JERNEJA V VOJNIKU

PRIZNANJE ŽUPNIJI PETROVČE

Župnijska cerkev sv. Jerneja v Vojniku 
je bila v nedeljo, 16. oktobra, prizorišče 
slovesnega diakonskega posvečenja 
štirih diakonov. 

V stalne diakone so bili posvečeni po 
rokah glavnega posvečevalca škofa dr. 
Maksimilijana Matjaža in soposvečevalca 
upokojenega škofa dr. Stanislava 
Lipovška: Karel Brezovšek iz župnije 
Vojnik, Roman Kavšak iz župnije Šoštanj 
in Jože Prislan iz župnije Mozirje, v 
diakona na poti v duhovništvo pa Drago 
Ferencek dominikanski bogoslovec iz 
Ljubljane. 

Drago Ferencek je tako postal član 
dominikanske skupnosti v Petrovčah 
in je dragocena pomoč p. Vančiju pri 
pastoralnem delu v župniji. 

V četrtek, 10. novembra, je na 
prireditvi Najlepši kraj, hiša in kmetija 
2022 v Občini Žalec Župnija Petrovče 
prejela priznanje za urejenost 
kompleksa okoli bazilike v kategoriji 
Obnovljeni objekt kulturne dediščine.

Priznanje je v imenu župnije prevzel 
župnik p. Ivan Arzenšek, ki se Občini 
Žalec zahvaljuje, da je prepoznala 
trud in delo, ki ga naša župnija vlaga 
v osrednje romarsko svetišče celjske 
škofije.
 
Zavod za kulturo, šport in turizem je za 
priznanje dal naslednjo obrazložitev: 
»Bazilika Marijinega obiskanja v 
Petrovčah je stara romarska pot, 
ki privablja vernike od vsepovsod. 
Nekdaj so pot do cerkve romarje 
usmerjali tako imenovani Petrovški 
križi, ki so stali pri vstopu v Petrovče ob deželni cesti Dunaj-Trst. Gre za tri celo postavne baročne kipe, ki predstavljajo tri svetnike 
sv. Pavla, sv. Vincenca Fererskega in sv. Janeza.  Med letoma 1760 in 1770 jih  je izdelal kipar Vid Koeniger. Kipi, ki danes stojijo 
na novi lokaciji ob cerkvi Marijinega obiskanja v Petrovčah, so bili v izjemno slabem stanju in so bili med letoma 2020 in 2021 
obnovljeni. Sočasno so osvežili tudi fasado na cerkvi in obnovili hišo dekanijske Karitas ter jo olepšali s poslikavo Usmiljenega 
Samarijana. Ko so pred leti odstranili del cerkvenega obzidja in sosednjo kmetijo, so na njenem mestu uredili večnamenski 
tlakovan prostor. V del tega kompleksa sodi tudi Dominikov dom ter nekoliko oddaljeno župnišče s samostanom. Urejene 
pohodne površine dopolnjujejo zasaditve v gredicah in koritih, ob parkirišču pa je še ohranjena stoletna lipa. Gre za dober primer 
ohranjanja kulturne dediščine, ki prispeva k lepši podobi kraja«. 
                                                                                                               
           P. Vanči Arzenšek, župnik
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KOŠARKAŠKI KLUB PETROVČE

                 Tomaž Podgornik, predsednik KK Petrovče

Pred tekmovalno sezono so se naši člani udeležili potrebnih 
aktivnosti s strani KZS, in sicer:

• trenerske klinike v Postojni (10. in 11. 9. – trener Mojmir 
Miško Cilenšek)

• v prostorah Hostla v Petrovčah pa smo organizirali 
izobraževanje za nove pomožne sodnike, in sicer 
predavanja  v treh  delih in kasneje še  izpiti za pridobitev 
naziva pomožni sodnik v košarki s strani KZS, ki ga je 
opravilo 10 domačinov: Ljubo Milenkovič, Mateja Šimek 
Milenkovič, Jakob Milenkovič, Marko Bizjak, Enej Bizjak, 
Jure Bizjak, Tine Zavasnik, Marjan Zalesnik, Zoja Seles, 
Manca Jamnikar.

1. oktobra je bila v Petrovčah odigrana prva tekma selekcije 
U-14 (fotografije Slavko Novak) 2. SKL proti KK Hrastnik. Ko bodo 
izšle Petrovške novice, bodo fantje igrali že 2. del tekmovanja, 
po prvem pa se bodo, glede na lestvico, uvrstili v različne range 
tekmovanja (1. v 1.SKL, zadnji v 3. SKL), verjamemo, da bodo 
naši fantje ostali v 2. SKL. Vadbo, ki poteka trikrat tedensko, 
trenutno obiskuje 23 učencev 6. in 7. razreda, v tekmovanje 
državnega ranga pa smo prijavili tudi ekipo U-12 (l. 2011 in 
mlajši), ki bo začela s tekmovanjem v januarju. Drugo vadbeno 
skupino (3. do 5. razred) obiskuje 11 učencev, tretjo vadbeno 
skupino (1. in 2. razred) pa 14 učencev in učenk. Trenutno v 
okviru KK Petrovče redno vadi 48 otrok, kar je glede na število 
učencev pohvalna številka. Razporedi tekem so, poleg spletne 
strani KZS, objavljeni še na oglasni deski kluba v prostorih šole 
ter v Hostlu Petrovče in Sali baru v Dobriši vasi, tako da vabimo 
krajane na ogled tekem.

Domače tekme U-14 potekajo ob sobotah ob 9. uri.

KARATE KLUB PETROVČE

V novo sezono 2022/2023 je stopil Karate klub Petrovče z 
velikimi pričakovanji, saj rezultati ‘’Mladinskega prvenstva 
Slovenije v karateju’’ kažejo, da se naši tekmovalci zaradi 
dobrega treniranja v našem klubu odlično kosajo z ostalimi v 
Sloveniji.
Maj Barl je na prvenstvu dosegel zelo dobro 4. mesto v borbah 
v kategoriji do 75,0 kg in samo malo je manjkalo, da ni osvojil 
bronaste kolajne.

Timi Močnik pa je na prvenstvu postal že petič (5) prvak 
Slovenije v katah in s tem dokazal, da je v svoji kategoriji že 
več let nepremagljiv.
Ker sta oba člana tudi standardna člana državne mladinske 
reprezentance, sta se udeležila reprezentančnih priprav, ki so 
potekale v Mariboru.

Letošnje leto je jubilejno za naš Karate klub, saj teče že 35. 
leto od začetka treniranja karateja v Petrovčah, zato se je klub 
odločil, v sodelovanju z Shitoryu zvezo Slovenije, organizirati 
še karate seminar v decembru z japonskim mojstrom 
Masatako Ohshito, mojstrom 10.DAN karateja, kar je najvišja 
stopnja, ki jo karateist lahko doseže. Seminarja se bodo naši 

člani udeležili v največjem možnem številu.

Pred nami so božično-novoletni prazniki, zato želimo 
člani Karate kluba Petrovče vsem srečno, zdravo, mirno in 
zadovoljno praznovanje. Hkrati pa vas vabimo v naše vrste tudi 
v naslednjem letu. 
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Vpis je možen celo leto na naših treningih, in sicer ob 
ponedeljkih in petkih od 17.30 do 19.00 in četrtkih od 
17.00 do 18.30 v telovadnici Osnovne šole v Petrovče. 

Informacije o treningih Karate kluba Petrovče lahko dobite 
pri glavnem trenerju kluba Bojanu Senici (tel.: 040 471 096) 
ali na mailu: anton.marusa@gmail.com, na katerem boste 
dobili odgovore na vsa vaša vprašanja v zvezi s treningi v 
našem klubu.

Vabljeni.
    Anton Maruša, Predsednik KK Petrovče

Petrovške

KARATE KLUB PETROVČE

DEJAVNOSTI ZARAJA

                 Maj Barl v akciji

Timi Močnik izvaja kato

Timi Močnik s trenerjema

Vpis je možen celo leto na naših treningih, in sicer ob 
ponedeljkih in petkih od 17.30 do 19.00 in četrtkih od 
17.00 do 18.30 v telovadnici Osnovne šole v Petrovče. 

O Zavodu in naju

Zavod dejavnosti Zaraja je uradno začel obstajali julija letos. 
Sva Mirjam in Klavdija, prijateljici, ki želiva ponuditi kakovostne 
dejavnosti za sproščeno otroštvo in njihov razvoj. Organizirava 
tudi nekaj dejavnosti za osebno rast in razvoj odraslih.
Klavdija Reberšak je diplomirana vzgojiteljica predšolskih 
otrok, certificirana učiteljica Pravljične joge, Hatha joge, 
učiteljica meditacij in terapevtka Zdravljenja notranjega 
otroka. V zasebnem življenju pa predvsem mama dvema 
malčkoma.
Mirjam Pikl je vzgojiteljica predšolskih otrok, ekonomistka in 
diplomirana specialistka za digitalni marketing. Svojih otrok še 
nima, ampak jo pri delu vodijo izkušnje iz njenega otroštva in 
ljubezni do otrok.

Najine dejavnosti in predstavitev

Joga za mamice z dojenčki je namenjena mamicam in 
dojenčkom od 3 mesecev po porodu do zaključka porodniške.
Skozi gibalne igre, ki temeljijo tudi na osnovah pravilnega ro-
kovanja z dojenčki, spoznavamo gibalne sposobnosti vaših 
otrok. Krepimo njihove gibalne zmožnosti in jih navajamo na 
redno gibalno dejavnost.
Poskrbljeno je tudi, da se mamice malo razgibate in povežete 
tako s svojim otrokom kot tudi s sabo.

Pravljična joga za predšolske otroke je namenjena vsem 
otrokom od 1. do 7. leta starosti. Otroci stari 1. do 3. leta 
potrebujejo vsaj na začetku spremstvo vsaj enega od staršev 
(ali drugega spremljevalca).
Skozi gibe spoznavamo sposobnosti in omejitve svojih teles. 

Spoznavamo jogijske položaje skozi pravljice, ki jih običajno 
sestavim sama glede na trenutno tematiko, letni čas itd.
Učimo se sodelovanja v paru, da se otroci že zgodaj začnejo 
učiti, da je njihova vloga v kakršnem koli odnosu zelo 
pomembna.
Skupaj se razmigamo, masiramo in se skozi otroško meditacijo 
potapljamo v sproščenost. Tudi meditacije običajno sestavl-
jam sama glede na temo pravljice oziroma po navdihu.

Joga za odrasle je namenjena vsem, ki želite spoznati sposob-
nosti in omejitve svojih teles, delati na krepitvi in raztezanju 
mišic.
Učim tudi dihalne tehnike, ki pripomorejo k sproščanju telesa 
in bolj kakovostnemu zdravju zaradi večjega vnosa kisika v 
telo.
Preko meditacij in sproščanja na koncu pomagam sprostiti na-
petosti, stres in vaše tegobe, da boste lažje pluli skozi svoje 
vsakodnevne obveznosti.
Moje vodenje prilagodim glede na to, kako dobro poznate 
vadbo joge. Začnemo vedno počasi, učimo se poslušati svoje 
telo.

Varstvo otrok in inštrukcije so namenjene tako šolarjem kot 
tudi predšolskim otrokom. Oboje se izvaja po dogovoru in 
potrebah ter željah staršev.

Kontakti:

dejavnosti.zaraja@gmail.com

051 662 171 Klavdija Reberšak

031 408 563 Mirijam Pikl
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KOSTANJ D.O.O.
MEDLOG 63, 3000 CELJE

Naše podjetje skrbi za kompleksno predelavo 
lesne biomase v obnovljive vire energije. 

Poleg tega boste v naši ponudbi našli tudi 
veliko ostalih storitev, kot so:

- mletje lesa na terenu 
  (hlodovina, obrezline, zeleni odrez)

- odkup in odvoz lesa,

- prodaja in prevoz sekancev in

- sečne storitve na terenu ter

- prodaja RZ PELET A1 (BELI PELETI)
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Petrovške novice
Informativno glasilo KS Petrovče

Vsebina objavljenih člankov ne odraža vedno stališča uredniškega odbora glasila.
Objavljenih člankov ne honoriramo.

Uredniški odbor:
Violeta Šket (odgovorna urednica)

Člani sveta KS Petrovče

Zbiranje gradiva:
Violeta Šket

Jezikovni pregled:
Špela Vadlan Jaušovec

Grafično oblikovanje in priprava na tisk:
GRENKO TISK STORITVE d.o.o.

Dobriša vas, Petrovče

December 2022, naklada 850 izvodov

Glasilo ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v KS Petrovče ga dobi brezplačno.

www.uniforest.si

ŽELIMO VAM
VESELE BOŽIČNE

PRAZNIKE IN
SREČNO 2023! Želimo Vam srečen božič v dobri družbi

in novo leto polno uspehov!

Želimo Vam 

srečen božič v dobri družbi

in novo leto polno uspehov!

ekipa GRENKO TISK

www.grenko-tisk.si grenkotisk grenko_tisk


